
 

ก ำหนดกำรโครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม และจริยธรรม 
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”   อ าเภอตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา 

 
 
 
 

วันที่ 6  กรกฎำคม  2562 
เวลา 07.30 – 08.30 น.  -ลงทะเบียน  รายงานตัว 
 08.30 – 09.00 น.  -ซ้อมพิธีเปิด 
 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิด  ประธานฝ่ายฆราวาส 
     -ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
     -กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
     -ผู้อ านวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
     -ประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน 
 09.30 – 10.00 น.  พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ 

-ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวมอบคณะครูนักเรียน 
-นักเรียนกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ แล้วอาราธนาศีลพร้อมกัน 
-ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลและกล่าวรับมอบตัวเป็นศิษย์ 

 10.00 – 11.00 น.  -แนะน าพระธรรมาจารย์/สัญญาใจและค าปฏิญาณ 
 11.00– 12.00 น.   -พบครูพ่ีเลี้ยง(เลือกประธาน-รอง-เลขา-กลุ่มบริการ) 

12.00 – 13.00 น.  -รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.  -ธรรมนันทนาการ(ธรรมสังคีต) 
13.30 – 16.10 น.  -มารยาทชาวพุทธ (งามอย่างไทย) 4 ฐาน ๆ ละ 25 นาท ี
16.10– 17.10 น.  -ธรรมบรรยาย  4 ฐาน ๆ ละ 25 นาที 
17.10 – 18.00 น.  -ท าภารกิจส่วนตัว 

 18.00 - 19.00 น.  -รับประทานอาหาร 
 19.00 - 19.45 น.  -สวดมนต์ท าวัตรเย็นแปล/จิตตภาวนา (สมาธิ) 
 19.45 – 20.15 น.  -เล่าสู่กันฟัง(รายงานผลการปฏิบัติธรรม) 

20.15 – 21.00 น.  -ธรรมบันเทิงสไลด์ 
 21.00 – 22.00 น.  -พิธีจุดเทียนปัญญา 
 22.00 น.   -พักผ่อน/ประชุมกรรมการทุกฝ่าย  
 

วันที่ 7  กรกฎำคม  2562 
เวลา04.30 – 05.00 น.  -ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว 

    05.00 – 05.15 น.  -กายบริหาร (โยคะเพ่ือสุขภาพ) 
    05.15 – 06.00 น.   -สวดมนต์ท าวัตรเช้าแปล/สมาธิภาวนา/ธรรมะรับอรุณ 
    06.00 – 06.30 น.   -ฝึกเจริญสติ (เดินจงกรม) 
    06.30 – 07.00 น.   -กิจกรรมหน้าเสาธง/พบอาจารย์ที่ปรึกษา-ครูพ่ีเลี้ยง 
    07.00 – 07.30 น.   -ท าความสะอาดที่พัก/ท าภารกิจส่วนตัว 
    07.30 – 08.30 น.   -รับประทานอาหารเช้า 
    08.45 – 09.00 น.   -พิธีเปิดประจ าวัน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
  09.00 – 09.30 น.   -ธรรมนันทนาการ (ธรรมสังคีต) 
    09.30 – 11.30 น.   -ธรรมบรรยาย 
     11.30 – 12.30 น.   -รับประทานอาหาร 
    12.30 – 13.00 น.   -พักผ่อน 
    13.00 – 13.30 น.   -ธรรมนันทนาการ (ธรรมสังคีต-เกมธรรมะ) 



 

    13.30 – 16.10 น.   -ระดมสมอง สร้างสรรค์สังคม 
    16.10 – 17.10 น.   -ลงฐานปฏิบัติงาน “กตัญญูสถานที่ ท าดีไม่ต้องเดี๋ยว” 
    17.10 – 18.00 น.   -ท าภารกิจส่วนตัว 
    18.00 – 19.00 น.   -รับประทานอาหาร 
    19.00 – 19.45 น.   -สวดมนต์ท าวัตรเย็นแปล/จิตตภาวนา (สมาธิ) 
    19.45 – 20.30 น.   -เล่าสู่กันฟัง(รายงานผลการปฏิบัติธรรม) 
    20.30 – 22.00 น.   –ธรรมบันเทิงสไลด์ธรรมะ/แสงเทียนแด่แม่ 
      22.00 น.      -พักผ่อน/ประชุมกรรมการทุกฝ่าย 

 
วันที่  8  กรกฎำคม  2562 

เวลา 04.30 – 05.00 น.  -ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว 
05.00 – 05.15 น.  -กายบริหาร (โยคะเพ่ือสุขภาพ) 
05.15 – 06.00 น.  -สวดมนต์ท าวัตรเช้าแปล/สมาธิภาวนา/ธรรมะรับอรุณ 
06.00 – 06.30 น.   -ฝึกเจริญสติ (เดินจงกรม) 

 06.30 – 07.30 น.   –ท าภารกิจส่วนตัว/เปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียน 
 07.30 – 08.30 น.   -รับประทานอาหารเช้า 
 08.30 – 09.00 น.  -เก็บกวาดจัดที่พัก/เก็บกระเป๋าของใช้ 
 09.00 – 09.30 น.  -พิธีเปิดประจ าวัน/ธรรมนันทนาการ (ธรรมสังคีต) 
 09.30 – 11.30 น.  -พิธีทอดผ้าป่าอธิษฐานจิตเพ่ือชีวิตใหม่ 
 11.30 – 12.30 น.  -รับประทานอาหารกลางวัน/ แจกใบประเมินผล 
 13.00 – 15.00 น.  -พิธีปิดการอบรม 
      -แสดงความรู้สึก 
      -กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์แก่คณะครู 
     -ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
     -กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
     -ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
  
  

หมายเหตุก าหนดการและหัวข้อบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   


